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Gezelle & Ecologie is het najaarsthema op gezelle.be en in de Brugse bib.
Met o.a. een boekvoorstelling, expo en thema-avond tonen we wat
Guido Gezelle nog actueel en zo bijzonder maakt vergeleken met tientallen
andere vergeten natuurdichters.

In Vliegoefeningen gaat dichter en kunstenaar Lies Van Gasse volop in dialoog
met de natuurgedichten van Guido Gezelle. Rondom een persoonlijke selectie
uit zijn gedichten weeft ze een tekstloos graphic poem dat niet alleen de
gedichten illustreert, maar ze ook van een nieuwe context voorziet. In deze kleine
tentoonstelling kan je een selectie tekeningen van Lies bewonderen. De bundel
Vliegoefeningen is een coproductie van Lies Van Gasse, het Poëziecentrum en het
Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge. Naar aanleiding van
Vliegoefeningen werkten we samen met Natuurcentrum Beisbroek een creatieve
workshop uit voor klassen van het buitengewoon onderwijs. De kunstwerkjes van de
leerlingen worden geïntegreerd in de expo.
Van 19 november tot 31 december in Hoofdbibliotheek Biekorf, Bibliotheek Xaverianen,
Daverlo en De Zorge; van januari tot mei in Natuurcentrum Beisbroek

publieksavond HEBT MÊELIJEN MET DE BOOMEN
We starten de avond met de boekvoorstelling Vliegoefeningen van Lies Van Gasse.
Aansluitend volgt een debat over het thema Gezelle & Ecologie met uitgever Carl
De Strycker, dichter Geert Buelens en Gezellekenner Prof. Johan van Iseghem.
Dichters Frederik Lucien De Laere en Peter Holvoet Hanssen zorgen voor poëtische
intermezzo’s met hun hedendaagse mijmeringen bij Gezelles natuurgedichten.
Vrijdag 26 november om 19.30 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal), Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/gezelle-ecologie

Ontdek het thema Gezelle & Ecologie ook op het eigentijdse belevingsplatform
gezelle.be. Je vindt er o.a. hedendaagse mijmeringen bij Gezelles natuurgedichten,
een interactieve prent bij Vliegoefeningen en het ontstaansverhaal van De Mandelbeke,
Gezelles ecologisch manifest avant la lettre.
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